Werkvoorbereider Duurzame Installaties
40 uur p/week | Green for you | Maarssen

Een prachtkans om je helemaal uit te leven bij een jonge, groene club die
grenzen verlegt: Green for you in Maarssen. Allround specialisten in het
verduurzamen van woningen of bedrijven. Van advies en inspecties op locatie tot
subsidietips en complete uitvoering, Green for you wijst je de weg door het
verduurzamingsdoolhof. Green for you biedt het gemak van één aanspreekpunt
voor het verduurzamen van je woning of bedrijf. Up-to-date kennis staat borg
voor een degelijk en eerlijk advies. Daarin zijn de meest recente producten en
technieken meegenomen. Maar een advies, op basis van een deskundige
inspectie, is slechts één kant van het verhaal.
Green for you stelt een totaalpakket voor je samen, dat je volledig ontzorgt. Je
weet precies wat de kosten zijn, hoe snel je je investering terugverdient, en welke
tastbare voordelen je realiseert. Dat kunnen we nu wel alvast verklappen.
Passende verduurzamingsvoorzieningen, afgestemd op je woning en de
samenstelling van je huishouding.

Functieomschrijving
Als werkvoorbereider maak je deel uit van de meest eigenwijze aanjager van de
energietransitie. Wij hebben ervoor gekozen om onze klanten digitaal te
adviseren, hierdoor zorgen we voor een minimale ecologische footprint en zijn
we bijzonder efficiënt. Wij kijken echt naar wat de klant belangrijk vindt op dit
moment en in de toekomst voor het verduurzamen van de woning of
bedrijfspand. Samen kiezen we voor verandering en maken het verschil. Je wordt
binnen het team van Green for you verantwoordelijk voor het technisch
uitwerken van de installaties. Je bent hiervoor hét aanspreekpunt voor
technische zaken richting de installatiepartners en je zorgt voor inkoop- en
voorraadbeheer. Als technisch medewerker operations ben je dus de spin in het
web en zorg je ervoor dat veel zaken op elkaar worden afgestemd.
Alles komt voorbij; zonneboilers, zonnepanelen, warmtepompen en
isolatiematerialen. Je bent ambassadeur van de unieke Green for you formule:
één aanspreekpunt voor de beste resultaten in verduurzaming en

energiebesparing. Geen werkdag is ooit nog hetzelfde. Je bent flexibel om alles
aan te pakken dat zich in de dynamiek van het werk aandient.

Functie-eisen
Relevante werkervaring in de installatiebranche
Een afgeronde mbo-opleiding met een technische achtergrond
Ervaring met technische uitwerken van installaties, inkoop- en
voorraadbeheer
Flexibele werkmentaliteit
Klantgerichte instelling
Oplossingsgerichte werkhouding
Representatief en communicatief vaardig
Excel kent voor jou geen geheimen (level 2)

Aanbod
Een afwisselende baan in een dynamische omgeving
Een goed salaris en passende secundaire arbeidsvoorwaarden
Werken in ambitieus en informeel team met een fijne sfeer
Start januari 2022
Een aanstelling met uitzicht op een vast contract

Solliciteren
Gaat jouw groene hart sneller kloppen van deze vacature? Stuur jouw motivatie
en CV naar info@greenforyou.nl en wie weet word jij wel onze nieuwe collega!
Neem ook eens een kijkje op onze website www.greenforyou.nl.

Green for you
Green for you maakt zich sterk voor de energietransitie. Wij wijzen particulieren
en ondernemers via één aanspreekpunt de weg naar het verduurzamen van hun
woning of bedrijf. We brengen advies uit (EPA-erkend), maken een financieel plan
op maat, regisseren en controleren de uitvoering door erkende installateurs,
regelen de formaliteiten rond subsidies en btw-teruggave en bieden een 24/7
servicemodel. Green for you staat garant voor het resultaat: een duurzame
toekomst, maximaal comfort en een lagere energierekening.
(Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld)

